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A SZÍV MÉREGTELENÍTÉSE 

 

Igeolvasás: Mt 13,3b-8; 19-23 "Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben 

néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások 

sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem 

voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel 

nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek 

megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: 

az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.  

Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a 

gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az 

útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és 

azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig 

való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal 

eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ 

gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél 

pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, 

a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."  

 

Alapige: Mt 5,8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 

 

 

 

Kedves Testvérek! 

A nagyböjt a húsvét előtti negyven napos előkészületi időszak, 

s mi is most a böjti időszakban vagyunk, 

  és a böjti úrvacsorára készülünk.  

Ebben az időszakban különösképpen is fontos, 

 hogy halljunk róla és megértsük, mi is a böjt lényege, célja. 

A böjtöt a legtöbb embert az étkezéshez köti. 

Hallunk különböző léböjt kúrákról, 

 amikor zöldség és gyümölcslevel,  vagy biz. teák segítségével  

  a szervezetben felhalmozott méreganyagokat  

kivezetjük a szervezetből, 

 s ezáltal méregtelenítünk. 

Ilyenkor nem eszünk nehéz ételeket, pl. húst, 

s így tehermentesítjük a szervezetünket. 

 

Miért van szükség méregtelenítésre, 

 a mérgek eltávolítására? 

Azért, mert szervezetünk tele van mérgekkel. 

Rengeteg forrása van a mérgeknek, 

 ami nap mint nap a szervezetünkbe jut. 

Az ételek révén pl. mesterséges színezők,  

 karcinogén permetszerek, vegyi anyagok,  

 fémek, E számok sokasága, 

az ivóvízben lévő gyógyszermaradványok, 

a levegőn keresztül a kipufogógázokban lévő mérgező anyagok, 

ugyanakkor mérgezi szervezetünket a különféle sugárzások  

 vegyes keveréke,  

 a mobil és Wifi hálózatok sugárzása, 

 a nagy teljesítményű háztartási gépek elektroszmogja,  

  és még sorolhatnánk… 

Rengeteg méreg, 

 ami észrevétlenükl szennyezi, mérgezi testünket. 

A szakemberek azt mondják, 

 hogy ezért érdemes időnként, vagy akár rendszeresen böjtölni, 

  mert ilyenkor a szervezetből kiürülnek a mérgek. 



Miért beszélék a testi mérgekről és azok méregtelenítéséről? 

Azért, 

 hogy jobban megértsük ezáltal a szerllemi méregtelenítés 

  szükségességét. 

 

A legtöbb ember sajnos a testi böjtöt sem tartja be, 

 mert nem tud ömegtartóztatóan élni. 

A szokás nagy úr, 

 és nem tud lemondani erről vagy arról az ételről, 

  hiába tenne az jót a testi egészségének. 

Pedig az önmegtartóztatás, 

 az önmagam legyőzése kulcsfontosságú a szellemi életben. 

 

 

Tulajdonképpen ez a Krisztus-követés alapja: 

 Nem azt teszem, amit én akarok, 

 hanem Jézus tanítványaként Neki engedelmeskedem. 

 

De hogyan tudok én Neki engedelmeskedni?  

Úgy, hogyha Rá figyelek,  

 ha Rá tekintek lelki, szellemi szemeimmel. 

 

Arról olvasunk, 

 hogy Jézus szolgálata elején 40 napon át böjtölt.  

Lemondott az ételről, 

 és tudatosan csak Istenre figyelt. 

Jézus ebben is példa előttünk, 

 s abban is,  

 hogy magáról ezt mondta: 

 "Bizony, bizony, mondom néktek:  

a Fiú önmagától semmit sem tehet,  

csak ha látja, hogy mit tesz az Atya;  

mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.” (Jn 5,19) 

 

 

Ahhoz pedig,  

 hogy lássa, mit tesz az Atya,  

  kire kellett figyelnie?  

Az Atyára. 

 

Ezért nem engedte, hogy más elvonja a figyelmét. 

Egy iodőre még az ételről is lemondott, 

 csak hogy mindenél jobban az Atyára figyelhessen. 

 

A böjt, a lelki böjt azt jelenti tehát, 

 hogy egy időre lemondok egy olyan dologról, 

  ami számomra kedves, 

hogy ez lehetővé tegye, hogy még inkább Istenre figyelhessek. 

Hogy az a másik, számomra kedves dolog 

 ne vonja el a figyelmemet Istenről.  

 

Valaki például TV-böjtöt tart, 

 valaki pedig facebook-böjtöt, 

ismerek olyat, 

 aki egy időre a kávéról mondott le, kávé-böjtöt tartva. 

Hallottam olyanról is, 

 hogy valaki pedig, aki nagyon szeret focizni,  

  egy időre foci-böjtöt tartott, 

   és azt mondta: 

Uram, én ezt a számomra nagyon fontos dolgot áldozom fel Neked, 

 hogy ezáltal is kifejezzem,  

  milyen fontos vagy nekem. 

 

K Testvérem! 

Hadd bátorítsalak arra, 

 hogy válassz a böjt időszaka alatt Te is ki 

  egy dolgot az életedből, 

   ami kedves: 

pl. a sorozat megnézése, 

 de ez lehet pl. a rántott hús is, 

és mond: Uram, én ezt és ezt nagyon szeretem, 

 de most a böjti időszakban félreteszem,  



  lemondok róla, 

hogy ezáltal is kimutassam irándtad a szeretetem. 

hogy ezáltal több időm legyen Rád figyelni, 

hogy nagyobb akaratom legyen önmagamra nemet  

 és Rád igent mondani. 

 

Miért ilyen fontos a böjt, 

 hogy még Jézus is gyakorolta? 

Miért kell áldozatot hozni, 

 lemondani valamiről, 

 áldozatok árán is Istenre figyelni? 

 

Azért, mert ahogyan a testet olyan sok méreg szennyezi, 

 úgy a lelket is, a szellemünket is rengeteg méreg fertőzi meg. 

 

 

Az elmúlt héten a honlapunkon és facebook oldalunkon 

 egy bejegyzést tettem közzé a böjt lényegéről. 

Ebből szeretnék ma is idézni: 

 

A böjt lényege Jézus tanítása szerint abban van,  

hogy az igazi megtisztulás belülről,  

az ember szívéből induljon el.  

S a megtisztulás célja és jutalma  

nem önmagunk tökéletességének elérése, 

 hanem a tökéletes Isten felismerése és meglátása. 

 

Tudjuk,  

hogy a testi szem is csak akkor lát, ha tiszta.  

A szívnek is van szeme.  

Akkor látja meg az isteni valóságot,  

ha tiszta.  

A szív az ember legbensőbb titka.  

 

Benne születnek a gondolatok, 

 érzelmek,  

elhatározások. 

 

Jézus nagyon fontosnak tartotta  

a benső, láthatatlan szív tisztaságát. 

 Jaj, annak az embernek,  

akinek a szíve nem tiszta!  

Mert az ilyen szívből származnak  

„… a gonosz gondolatok, paráznaságok,  

lopások, gyilkosságok,  

házasságtörések, kapzsiságok,  

gonoszságok, valamint istenkáromlás,  

gőg, esztelenség.  

Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek,  

s ezek teszik tisztátalanná az embert.” (Márk 7, 21-23) 

 

 

A tisztátalan szívnek ebből a leírásából  

azt is megérthetjük, 

 hogy milyen a tiszta szív.  

 

Olyan szív,  

amelyet nem az önző,  

másokat megkárosító gonoszság tölt el,  

hanem az Isten szívével egyesülve mindenkit szerető jóság. 

 

Ezért mondja Jézus a Hegyi Beszéd alkalmával, 

 hogy Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. (Mt 5,8) 

 

 

Jézus a szívünkkel kapcsolatban  

egy másik dologra is figyelmeztet: 

 „Vigyázzatok magatokra,  

nehogy szívetek elnehezedjék mámortól,  

részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól…” (Lk 21,34).  

 

 

 

 



A szív tisztaságát,  

a szív szemének tisztánlátását, 

 nemcsak a szenvedélyeinket kiélő mámor  

és tobzódás szennyezheti be,  

vakíthatja meg,  

hanem elnehezítheti az élet gondjaiba való elmerülés is.  

A tiszta szív elsősorban az Isten országát keresi,  

a szeretetet követi.  

Ha így tesz, akkor kezd tisztán látni,  

meglátni a másik embert,  

s a másik emberben meglátni magát az Istent. 

 

 

Újra hadd ismételjem meg Jézus szavait:  

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. (Mt 5,8) 

 

 

Jézus szavaiból kiderül, 

 milyen fontos a szív tisztasága. 

Így láthatjuk meg Istent. 

Így láthatjuk azt, 

 hogy mit kell tennünk,  

 mert ha Őt látjuk, akkor Ő vezet minket.  

 

A Példabeszédek könyvében is arról olvasunk, 

 hogy „minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet,  

mert onnan indul ki az élet!  (Péld 4,23) 

Károli úgy fordítja: minden élet.  

 

Ennek a mai prédikációnak azt a címet adtam, 

 hogy „A szív méregtelenítése”.  

A lelki böjt lényege, 

 hogy egyre inkább megváljunk azoktól a mérgektől, 

 amelyek a szív tisztaságát beszennyezik. 

 

Amikor készültem 

 a megvető példázata jutott eszembe. 

Jön a magvető, 

 és szórja a magot, amiről Jézus azt mondja, ez az Isten Igéje. 

Szól Isten szava, 

 megszólal a Biblia üzenete, 

 általa megszólít minket Isten maga. 

A kérdés, hogy lesz-e a magból termés. 

 

A termőföld a szív, 

 és ha ez a szív tiszta termőföld, 

  akkor terem harminc-, hatvan-, illetve százannyit. 

 

De lehet, hogy ez a szív szennyezett föld. 

Lehet, hogy tövisek vannak benne, 

 lehet hogy kavicsos. 

 

4-5 éve Úljétáne elhatároztam, 

 hogy a gyenge és homokos újlétai talajon  

  egy kis konyhakertet létesítek. 

Tudni kell róla, 

 hogy ez a rész, ahol ezt meg akartam valósítani, 

  nemcsak hogy sívó homok volt, 

   de tele volt kavicstörmelékkel, 

    és tarackos gyökerekkel. 

Napokig mást sem csináltam, 

 mint hogy összegyűjtöttem a kavicsokat, 

 és egyenként gyűjtöttem össze az erős tarackos gyökereket. 

 

Jézus azt mondja, 

 hogy „vigyázzatok magatokra,  

nehogy szívetek elnehezedjék mámortól,  

részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól…” (Lk 21,34).  

 

A magvető példázatában pedig kiderül, 

 hogy „akinél pedig tövisek közé hullott, 

 hallja az igét, de e világ gondja  

és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, 

 és nem hoz termést. (Mt 13,22) 



 

Talán megdöbbentő, 

 hogy a szív tisztaságát tekintve nemcsak a mámor, a szenvedélyek, 

  jelentenek veszélyt, 

de az ún. világ gondja, a gazdagság csábítása, 

 azaz a sok munka, a gondok, 

 ez a mai őrült munkatempó is, 

  amiről Jézus azt mondja, hogy az ilyen szív tövises szív. 

 

Az ördögnek mindegy,  

 hogy mi vonja el a figylemünket Jézusról.  

A reklámok,  

 a szenvedélyek, 

 a gazdagság kísértése, a rengeteg munka, 

 a folyton magasabb szintre emelkedő  

társadalmi normáknak való megfelelés. 

Neki egy a fontos, 

 hogy bárhová nézzünk, csak Jézusra ne. 

Ezért szennyezi a szívünket, 

 ezért igyekszik újabb és újabb terheket ránk rakni, 

  hogy ne legyen időnk Jézusra. 

És ez mind szennyezi, 

 mérgezi a szívet.  

És a szennyezett szívből származnak a gonosz gondolatok. 

 

Ezért fontos a böjt, 

 ha az a szív méregtelenítését szolgálja. 

Ha ezáltal nagyobb teret kap az életünkben Jézus. 

 

Ha ezáltal meglátjuk Jézust, meglátjuk Isten. 

 

Jézus nem ideig-óráig való megtisztulást  

és boldogságot akar nekünk adni,  

hanem az életünket a maga teljességében szeretné 

 boldoggá tenni.  

Ha valaki átadja a szívét Jézusnak,  

ha valaki az életét Jézus Krisztus uralma alá rendeli,  

akkor megtapasztalhatja,  

hogy a belső, lelki életében minden megváltozik.  

Ebben van a keresztyén böjt lényege és értelme.  

 

 

Hoztam egy kis képmontázst, 

 amit Pál Csaba tiszteletestől kaptam, 

 ami a honlapon is meg lett osztva,  

  aminek ez a címe: 10 lépcsős méregtelenítő kúra nagyböjtre. 

 

Az alsó sorban ezt olvassuk: 

 Mobilozz kevesebbet, 

 Magadra költs kevesebbet, 

 Tévézz kevesebbet, 

  de ezt a sort még folytathatnánk. 

Úgy is mondhatnánk, 

 gyomláld ki a töviseket, a tarackot a szíved termőtalajából, 

  hogy tehesd egyre inkább azt, amit Jézus kér, 

   és ami nem kap elég teret a szívedben. 

 

Erre is ad példát ez a kis képmontázs. 

Jobbra legfelül azt olvassuk:  

 Légy hálás mindenért, 

 majd utána: Imádkozz többet,  

 szeretteiddel légy többet, 

 dícsérj többet, 

 kerüld a veszekedést, 

 kerüld a pletykát, 

 kerüld a panaszkodást. 

 

A böjtnek tehát ez az értelme és célja. 

Ehetünk kevesebb húst is, 

  vagy akár meg is vonhatjuk azt magunktól egy időre. 

A szervezetünk biztosan hálás lesz érte. 

De nem ez a böjt igazi lényege. 

 

 



A böjt célja az, 

 hogy tudatosan mondjunk nemet egy időre, , 

vagy végleg olyan dolgokra, 

 amelyek gátolnak minket abban, 

  hogy Krisztusra figyeljünk, 

  hogy Vele időt töltsünk, 

  hogy az Ő Igéje növekedjen bennünk, 

és hogy a kigyomlált gyom vagy kavics helyén  

 termés nőjön, 

 gyümölcs növekedjen,  

a Lélek gyümölcse fejlődjön, 

 Krisztus szava, Igéje legyen naggyá bennünk. 

 

KT! 

Kérjünk Istentől bölcsességet arra, 

 hogy meglássuk életünkben a töviseket és kavicsokat, 

és kérjünk erőt, akaratot önmagunk legyőzésére, 

 saját akaratunk háttérba szorítására akkor,  

  amikor a gyomokat, töviseket ki kell húznunk. 

Ez az erő sokszor hiányzik belőlünk, 

 de ha kérjük Istent, akkor Ő megadja. 

Én azt kívánom, 

 hogy így érje el a böjt a éclját ebben az évben is az életünkben, 

  s vezessen a szívünk méregtelenítéséhez. 

Így legyen. Ámen. 

  

 

 

 

 


